Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo v pondělí 29. června 2020 v 18:30 v Domě služeb
------------------------------------------------------------------------------------------------Účast:

9 členů zastupitelstva – viz. presenční listina

Počet přítomných občanů: 1
Určení zapisovatele:
Lenka Spurná
pro

9

proti

0

zdržel se 0

proti

0

zdržel se 1

0

zdržel se 1

Ověřovatelé:
Josef Fiala
pro

8

Miroslav Štanga
pro

8

proti

Návrh programu:
1. Plnění usnesení
2. Změna vyhlášky o nočním klidu
3. Odkoupení pozemku p.č. 432/23 v k.ú. Skrbeň
4. Souhlas se zahrnutím do území MAS Moravská cesta
5. Smlouva o zřízení věcného břemene – veřejné osvětlení na p.č. 238/25
6. Dary z rozpočtu obce
7. Rozpočtové opatření
8. Různé

Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se 0

Program byl schválen.

1

Ad 1) Plnění usnesení
Usnesení č. 1/14/2020
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení.
Usnesení č. 2/14/2020
ZO schvaluje poskytnutí daru 20.000,- Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Skrbeň,
IČ 60800470, na pořízení sportovního vybavení pro oddíl mladých hasičů.
Smlouva byla podepsána, dar byl proplacen.
Usnesení č. 3/14/2020
ZO schvaluje poskytnutí daru 2000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s., IČ 61383198.
Smlouva byla podepsána, dar byl proplacen.
Usnesení č. 4/14/2020
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu pozemku p.č. 782 – ostatní plocha o výměře
2 m2 vzniklého oddělením z pozemku p.č. st. 131/4 – zastavěná plocha a pozemku
označeného jako díl „a“ o výměře 6 m2 vzniklého oddělením z pozemku p.č. 37 – ostatní
plocha, vše v k.ú. Skrbeň, jak je zakresleno v geometrickém plánu č. 623-26/2020, z majetku
pana Petra Špundy do majetku obce Skrbeň za celkovou kupní cenu 1.200 Kč. Náklady na
vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí uhradí
obec Skrbeň.
Smlouva byla podepsána, probíhá řízení o povolení vkladu.
Usnesení č. 5/14/2020
ZO schvaluje pronájem obecní hospody včetně kuchyně a souvisejících prostor panu Filipu
Danczimu, a to od 1.6.2020, pronájem na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců,
měsíční nájemné 5.000,- Kč.
Podpisem nájemní smlouvy je pověřen starosta.
Smlouva byla podepsána.
Usnesení č. 6/14/2020
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020.
Usnesení č. 7/14/2020
ZO schvaluje přijetí dotace 500.000 Kč z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
2020, dotační titul Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, na akci Skrbeň – veřejné
osvětlení – Na Návsi, Podvrbí, Spálená, Za Školkou – IV. etapa“ a uzavření příslušné
Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2020/02054/OSR/DSM.
Smlouva byla podepsána.
Usnesení č. 8/14/2020
ZO schvaluje výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky
„III/4466 Skrbeň – průtah (1. etapa)“ – stavební objekty
SO 102.1 – Podélné parkovací pruhy - I. etapa – silnice km 0,580 – 1,380
SO 103 – Nové chodníky - I. etapa – silnice km 0,580 – 1,380
2

SO 301.1b – Dešťová kanalizace – etapa I (bez Db 119,26 – 195,95)
SO 301.2 - Přeložky vodovodu - I. etapa
SO 301.3 - Přeložky kanalizace
s předkladatelem nejvýhodnější nabídky, tj. se společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796.
Smlouva byla podepsána.

Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

zdržel se

0

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 1/15/2020
Ad 2) Změna vyhlášky o nočním klidu
- Pan Michal Doleček požádal o výjimku z nočního klidu na akci „Koncert Olgy Lounové +
doprovodný program“ v noci 18.7. na 19.7.2020 – do 02.00 hod. Protože však o týden
později už má povolenu výjimku na taneční zábavu a koncert 18.7. má končit ve 23:00,
souhlasí s výjimkou do 24:00, aby nebyly akce přes půlnoc dva víkendy po sobě.
- Vodáci požádali o výjimku z nočního klidu pro taneční zábavu na Farské zahradě v noci
z 15.8. na 16.8. – do 02:00 hod.
- Sbor dobrovolných hasičů požádal o výjimku z nočního klidu pro taneční zábavu na
Farské zahradě v noci z 11.9. na 12.9.2020 – do 02:00 hod.
V příloze je návrh vyhlášky, která nahrazuje vyhlášku původní.

Diskuse:
Bc. Vaďura – navrhl sjednotit všechny výjimky pouze na dvě varianty (např. do 01:00 a
02:00) v zájmu přehlednosti vyhlášky pro občany.
Ing. Vymětal – veřejné akce mu nevadí a podpořil by delší doby.
Ing. Gabrlíková – akce navrhla povolovat maximálně do 23:00 – 24:00 hodin.
Bc. Vaďura – navrhl bod 4 v navrhované vyhlášce zrušit a začlenit do bodu 3.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Skrbeň č. 2/2020, o nočním klidu.
Výsledek hlasování: pro

5

zdržel se

proti
3

1 (Spurný)
(Gabrlíková, Zlámal, Žižlavský)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 2/15/2020

Ad 3) Odkoupení pozemku p.č. 432/23 v k.ú. Skrbeň
Jedná se o odkoupení pozemku pro případné budoucí prodloužení ulice Příčná. Geometrický
plán viz příloha. Cena obvyklá dle znaleckého posudku 8.900,- Kč.
3

Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu pozemku p.č. 435/23 – orná půda o výměře
318 m2 vzniklého oddělením z pozemku p.č. 435/2 – orná půda v k.ú. Skrbeň, jak je
zakresleno v geometrickém plánu č. 630-48/2020, z majetku manželů Ing. Františka Jaškeho a
Dagmar Jaškové do majetku obce Skrbeň za celkovou kupní cenu 8.900,- Kč. Náklady na
vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí uhradí
obec Skrbeň.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 3/15/2020

Ad 4) Souhlas se zahrnutím do území MAS Moravská cesta
Kvůli plánování nového programovacího období 2021+ a kvůli kontrole dodržování standardů
MAS ze strany Ministerstva pro místní rozvoj je nutné, aby všechny členské obce schválily
rozhodnutí o zařazení svého území do územní působnosti MAS Moravská cesta v
programovém období 2021-2027.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Skrbeň schvaluje zařazení území obce Skrbeň do územní působnosti
MAS Moravská cesta na programové období 2021 – 2027.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 4/15/2020
Ad 5) Smlouva o zřízení věcného břemene – veřejné osvětlení na p.č. 238/25
Při stavbě „Skrbeň - veřejné osvětlení Nová čtvrť, U rybníka, U Hřiště – III. etapa“ v roce
2019 je část kabelové trasy mezi hřištěm a ulicí Nová čtvrť na pozemku p.č. 238/25, který je
majetkem České republiky, právo hospodaření má Státní pozemkový úřad. Je potřeba uzavřít
smlouvu o zřízení služebnosti viz. příloha.
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č, 2011C20/21 s Českou
republikou – Státním pozemkovým úřadem k části pozemku p.č. 238/25 v k.ú. Skrbeň,
stavba „Skrbeň-veřejné osvětlení Nová čtvrť, U rybníka, U Hřiště – III. etapa“.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 5/15/2020
4

Ad 6) Dary z rozpočtu obce
a) Spolek Skrbeňáček původně žádal o dar 29.000 Kč. S ohledem na menší počet
pořádaných akcí podal novou žádost o 20.000 Kč.
Bez připomínek.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru 20 000,- Kč na činnost spolku Skrbeňáček, IČ 60799323,
v roce 2020.
Výsledek hlasování: pro

8

proti

0

zdržel se

1 (Štanga)

Návrh byl schválen – Usnesení č. 6/15/2020

b) Dar obci Šumvald
Hasiči, Skrbeňské maminky a Seniorklub uskutečnili materiálovou sbírku na pomoc
postiženým v obci Šumvald. Hasiči dne13.6. odvezli a předali sbírku v Šumvaldu, kde potom
celý den pomáhali s odstraňováním obrovských škod.
Starosta navrhl poskytnout finanční pomoc této postižené obci alespoň ve výši 20 000,- Kč.
Bc. Vaďura – toto podporuje a navrhl příspěvek zvýšit.
J. Fiala – navrhl příspěvek 40 000,- Kč.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru 40.000,- Kč obci Šumvald k pokrytí jejích výdajů souvisejících
s mimořádnou událostí, s povodněmi v červnu 2020.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 7/15/2020

c) Příspěvek na vydání knihy o Jiřím Loudovi
Obec byla oslovena s žádostí o finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na vydání publikace
o erbech od autora Jiřího Loudy, který vytvořil také Skrbeňský erb.
Proběhla krátká diskuse.

5

Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí daru 5 000,- Kč pro Univerzitu Palackého v Olomouci, její součást
Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, IČ 61989592, na vydání publikace „Jiří
Louda: Erby rytířů Podvazkového řádu“.

Výsledek hlasování: pro

1

proti

3

zdržel se

5

zdržel se

0

Návrh nebyl schválen.

Ad 7) Rozpočtové opatření
Informaci podal starosta – viz podklady.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 8/15/2020

Ad 8) Různé
a) Dotace na akci „Obnova interiéru klubovny v Domě služeb“
V únoru 2019 jsme požádali o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů 2019+
(vyhlašovatel je Ministerstvo pro místní rozvoj) o dotaci na „Obnovu interiéru klubovny
v Domě služeb“. Dotaci jsme nezískali, projekt byl zařazen mezi náhradníky. Letos byla
navýšena alokace a 18. června nám bylo e-mailem oznámeno, že dotace může být poskytnuta.
Tehdy jsme odhadovali náklady na 740 tis. Kč (schodišťová plošina, výměna podlahové
krytiny, výměna obložení stěn, výměna vchodových a shrnovacích dveří – nebylo zahrnuto
ani vyčísleno zapuštění potrubí ústředního topení do stěn + výměna radiátorů, úpravy
elektroinstalace a přečalounění židlí). Dotace je 70 % z oněch 740 tis. Nejzazší termín
ukončení realizace akce je do 31. října 2021. V nejbližší době máme očekávat Registraci akce.
Do tří měsíců potom musíme předložit smlouvy o dílo, potvrzené objednávky apod. a
aktualizovaný rozpočet. Následně by bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nebude
problém aktualizovat nabídky na plošinu a podlahovou krytinu. Podle mého názoru ale bude
potřeba dořešit některé detaily návrhu nového obložení a dveří a získat odpovídající nabídku.
Starosta se dotázal, zda bude obec projekt realizovat nebo dotaci nevyužije. Termín 10/2021.
Ing. Čehovský – škoda nevyužít šanci na možnou dotaci.
Ing. Žižlavský – navrhl při renovaci místnosti vyměnit také stoly, které dle jeho názoru
dosloužily a do nového interiéru nebudou vhodné.
Starosta – již objednal ceník sálových stolů a stohovatelných židlí.
Starosta – informoval o možných problémových záležitostech při rekonstrukci interiéru.
6

Ing. Čehovský – požádal starostu o soupis věcí, které cítí být problémovými a doladit později.
Starosta – v zadání není spousta detailů, seznam pošle Ing. Čehovskému do e-mailu.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí s realizací projektu „Obnova interiéru klubovny v Domě služeb“.
Výsledek hlasování: pro

9

proti

0

zdržel se

0

Návrh byl schválen – Usnesení č. 9/15/2020

b) Pořízení změny územního plánu – úpravy komunikací v okolí železničního přejezdu
Připravované úpravy a přeložky místních komunikací v okolí železničního přejezdu jsou
v kolizi se stávajícím územním plánem, proto bude třeba pořídit jeho změnu. Aby se tím
příprava a realizace těchto staveb co nejméně zdržela, mohl by být uplatněn zkrácený postup.
V takovém případě by změna mohla být pořízena během několika měsíců. K tomu je nutný
souhlas krajského úřadu. Obec požádala Magistrát města Olomouc a přípravu podkladů pro
finální schválení pořízení změny územního plánu. Na tomto zasedání budeme moci pouze vzít
tyto informace na vědomí a souhlasit s přípravou pro pořízení změny. Samotné pořízení by se
schvalovalo následně.
Naproti motorestu Zlatá křepelka (na protější straně dálnice) se projektuje odpočívka.
Zasáhne do dvou pozemků (p.č. 338/22 a 338/3), které jsou v plochách „ZO – plochy zeleně
ochranné a izolační“. Dopravní infrastrukturu zde nelze bez změny územního plánu umístit.
Také tato záležitost bude zahrnuta od připravované změny územního plánu.
Bez připomínek.

c) Informace o získání dotace 399.200 Kč na rekonstrukci podlahy ve škole. 555 tis. + 70 tis.
Informaci podal starosta.
Bez připomínek.

d) Informace o postupu kabelizace, rekonstrukce VO a silnice.
Informaci podal starosta. Je nutno připravit se na řadu komplikací, informace pro občany
budou v Inforu a průběžně formou letáků atd.

e) Rekonstrukce fary
Informaci podal. Ing. Čehovský. Proběhlo otvírání obálek s nabídkami. Z důvodu chyby
v jedné z nabídek a vysoké ceny překračující limit pro zakázky malého rozsahu u dvou
nabídek musí být výběrové řízení opakováno.
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Další návrhy nebo diskusní příspěvky nebyly, proto starosta zasedání ukončil.

Přílohy zápisu:
1) Presenční listina
2) Podklady včetně příloh a doplnění

Zápis byl vyhotoven dne:

Zapsala:

Lenka Spurná

Ověřovatelé:

Josef Fiala

dne:

Miroslav Štanga

dne:

Tomáš Spurný

dne:

Starosta:
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